
 

 

Vacature Administratief Medewerker 

12 uur per week 

 
De functie administratief medewerker is een functie binnen de Welzijnsorganisatie “Saam welzijn”,  

team Dalfsen. De functie zal op 4 dagdelen (ochtenden van 9.00 oor tot 12.00 uur) uitgevoerd 

worden 

Saam Welzijn werkt vanuit de visie: 

“We voeren een samenhangend en kerngericht beleid op gezonde leefstijl, cultuur, welzijn, 

ontmoeting en recreatie. Zo dragen we bij aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin 

inwoners zich prettig voelen, waarin zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in onze lokale 

samenleving en waarin zij kunnen terugvallen op hun sociale netwerk. We zijn een stabiele, 

onafhankelijke welzijnsorganisatie die voor alle burgers, jong en oud, werkt vanuit inclusiviteit en 

bijdraagt aan het welbevinden”.    

Voor het invullen van de vacature zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die ondersteunend 

is aan het welzijnswerk vanuit het team Dalfsen. 

Functie inhoud: 

Gegevens verwerken 
- Verricht verificatie- en/of tekstverwerkingswerkzaamheden aan de hand van een duidelijk 

concept of voorgecodeerd/bewerkt materiaal; 
- Vraagt op verzoek informatie op en verstrekt informatie aan belanghebbenden (interne 

instelling, externe instanties); 
- Neemt inkomende telefoongesprekken aan en verbindt deze, na beoordeling van de aard 

van het gesprek, door naar de desbetreffende personen en/of verstrekt 
standaardinlichtingen; 

- Verricht archiefwerkzaamheden waaronder het opbergen/opzoeken van stukken, volgens 
eenvoudige ingangen of codes; 

- Verstrekt, op aanvraag, dossiers/stukken. 
- Verricht diverse werkzaamheden, zoals kopieerwerkzaamheden, het verzorgen van de 

post binnen de daartoe geldende richtlijnen, het bijhouden van de voorraad en 
kantoorbenodigdheden, het samenstellen van documentatie- en circulatiemappen et 
cetera; 

- Neemt deel aan werkoverleg. 
 
Profiel van de functie: 

Kennis 



- Vmbo-werk- en denkniveau; 

- Kennis van de administratieve procedures binnen het werkgebied; 

- Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer. 

 

Specifieke functiekenmerken 

- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het vragen en geven van concrete informatie; 

- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van standaardcorrespondentie; 

- Ordelijkheid en nauwkeurigheid bij het registreren, muteren en archiveren van gegevens; 

- Integriteit bij het verwerken van financiële en/of persoonsgegevens; 

- Dienstverlenende en klantgerichte instelling. 

Arbeidsvoorwaarden: 

De inschaling vindt plaats conform CAO Sociaal Werk. Het betreft vooralsnog een tijdelijke 

aanstelling voor één jaar. 

REAGEREN | Meer informatie 

Enthousiast? Reageer dan door je sollicitatie vóór 18 augustus 2022 in te sturen naar 

w.noorman@saamwelzijn.nl  Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Wout 

Noorman  via 06-11188403  
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